REGULATIV FOR FUGLEHOLD
§ 1 Gyldighedsområde
Regulativet gælder for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold i LyngbyTaarbæk Kommune beliggende på ejendomme i byzone.
Såfremt der i gældende lokalplaner og byplanvedtægter er regler om
forbud mod fuglehold, er disse dog fortsat gældende.
Ligeledes gælder lokale grundejer-, andels- og lejerforeningers
regler, samt regler udtrykt i skøder og servitutter om fuglehold,
såfremt de er skærpende i forhold til dette regulativ.
§ 2 Fuglehold, der omfattet af regulativet.
Høns, duer og andre fugle, der holdes udendørs, er omfattet af
regulativet.
§ 3 Indretning og drift.
Fugleholdet må ikke give anledning til unødige gener, herunder støj og
lugt eller forårsage uhygiejniske forhold, tiltrække rotter mm.
Fugleholdet skal enten etableres indendørs eller med et fuglehus og
voliere.
Fugleholdets færden skal sikres begrænset til grundejerens ejendom ved
indhegning eller anden tilsvarende beskyttelse.
Placering af fuglehuse og voliere må ikke være tættere end 2,5 m fra
skel til anden mands ejendom, og skal iøvrigt overholde byggelovens
bestemmelser.
På hver ejendom må højst holdes 8 høner og 1 hane.
For andre fugle kan Kommunalbestyrelsen kræve antallet begrænset.
Omfatter et hønsehold en hane eller iøvrigt giver anledning til
støjgener, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt lokale fra kl 21.00
til kl 7.00 mandag til fredag og fra kl 21.00 til kl 9.00 på lørdage
samt søn- og helligdage.
Såfremt fugle i voliere og andre fugle, der holdes udendørs, giver
anledning til væsentlige støjgener, skal disse holdes i mørke på
tilsvarende tidspunkter som hønsehold.
I tilfælde af fortsatte støjgener kan Kommunalbestyrelsen kræve fugle/hønsehuset støjisoleret.
§ 4 Regler for fodring, rengøring og bortskaffelse af gødning.
Anvendelse af eget køkkenaffald som foder til fuglene er tilladt,
såfremt overskydende køkkenaffaldsrester dagligt fjernes.
Opmærksomheden henledes iøvrigt på Landbrugsministeriets

bekendtgørelse nr 454 af 21. september 1983.
Ekskrementer fra fugleholdet skal opbevares, så det ikke giver
anledning til
lugtgener. Såfremt ekskrementerne ikke umiddelbart
iblandes jorden til gødningsformål eller tilsættes sammen med kompost,
skal det opbevares i lukket beholder og bortskaffes som dagrenovation.
§ 5 Administrative bestemmelser.
Hvis fugleholdet giver anledning til væsentlige gener, kan
Kommunalbestyrelsen påbyde afhjælpende foranstaltninger udført.
Kan generne ikke afhjælpes eller overtrædes påbud kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud imod hele eller dele af fugleholdet.
Såfremt individuelle forhold taler for det, kan Kommunalbestyrelsen
dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ.
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter dette regulativ kan ikke
påklages til højere administrativ myndighed.
Overtrædelse af regulativet eller undladelse af at følge forbud eller
påbud givet efter dette regulativ vil medføre politianmeldelse og kan
straffes med bøde eller hæfte.
§ 6 Lovgrundlag.
Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold mv.
§ 7 Ikrafttrædelse.
Dette regulativ træder i kraft den 1. september 1995.
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune den 28.
august 1995.

